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OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemMEN - CZĘŚĆ 41 POMIESZCZENIE 310, 310A1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1d.1.1 KNR AT-260103-02 Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2Okna(1,50*2,20) m2 3,30Drzwi((1,10*2,30)*2)*3 m2 15,18RAZEM 18,482d.1.1 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2Posadzka pomieszczeń35,00+1,90 m2 36,90Posadzka korytarza przyległego do remontowanych pomieszczeń(2,30*6,00) m2 13,80RAZEM 50,701.2 ROBOTY MURARSKIE, NADPROŻA3d.1.2 KNR-W 4-010348-02 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3((1,02*2,28)*0,17) m3 0,3950,042 <((1,25*0,20)*0,17)> m3 0,042((1,10*3,30)*0,18)+(0,10*3,30)*0,20 m3 0,719RAZEM 1,1564d.1.2 KNR-W 2-020126-02 Ściany działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły na zaprawie cem.-wap. m25,00*2,00 m2 10,001,03*2,30 m2 2,37RAZEM 12,375d.1.2 analiza indy-widualna Zakotwienie w co drugą spoinę ścian projektowanych z istniejącymi (pręt że-browany fi 8 mm, gł. kotwienia do 25 cm w każdą stronę); Montaż pętów naklej montażowy szt.34,00 szt. 34,0012,0 szt. 12,00RAZEM 46,006d.1.2 KNR-W 2-021720-04 Zaprawa cementowa - poduszki pod belki prefabrykowane z zaczynu cemento-wego m3(0,12*0,15*0,05)*2 m3 0,002RAZEM 0,0027d.1.2 NNRNKB202 0160-01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - typ L-19 (klasa betonu C20/25) m1,30 m 1,30RAZEM 1,308d.1.2 KNR-W 4-010737-01analogia Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie z resztek zapra-wy (przyjęto 20 % całości pow.) m2((1,02*2,30)*2)*0,20 m2 0,94((5,00*2,00)*2)*0,20 m2 4,00RAZEM 4,941.3 ZAŚLEPIENIE OTWORU DRZWIOWEGO PŁYTAMI G-K NA STELAŻU ALUMINIOWYM 9d.1.3 KNR-W 2-022003-01 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach z kształtowników po-jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 m25,0*2,28 m2 11,40RAZEM 11,4010d.1.3 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2(1,02*2,28)*2 m2 4,65RAZEM 4,6511d.1.3 KNR 2-020815-01 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2poz.10 m2 4,65RAZEM 4,6512d.1.3 KNR K-040201-02 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płytgipsowo-kartonowych - farba paroprzepuszczalna mineralna w kolorze białym(przepuszczalność pary wodnej: klasa I) m2poz.10 m2 4,65- 2 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 4,651.4 ROBOTY POSADZKARSKIE13d.1.4 KNR-W 4-010818-05 Zerwanie wykładziny dywanowej m235,00 m2 35,00RAZEM 35,0014d.1.4 TZKNBK XI1309-83 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem cokołów drewnianych m2Posadzki z deszczułek35,00+1,90 m2 36,900,4 <(0,90*0,15)*3> m2 0,40Cokoły drewniane((5,50*2+6,80*2+0,25*2)+(1,80*2+1,10*2))*0,15 m2 4,64-((1,00*4)*0,15) m2 -0,60RAZEM 41,3415d.1.4 KNR 4-040401-11 Demontaż listew przycokołowych, przyległych do cokołu i przytwierdzonych doposadzki mListwy przycokołowe(5,50*2+6,80*2+0,25*2)+(1,80*2+1,10*2) m 30,90-(1,00*4) m -4,00RAZEM 26,9016d.1.4 KNR 4-010354-15analogia Wykucie z muru kołków drewnianych po zdemontowanych cokołach (przyjęto3 sztuki na 1 mb) szt.((5,50*2+6,80*2+0,25*2)+(1,80*2+1,10*2))*3 szt. 92,70-((1,00*4)*3) szt. -12,00RAZEM 80,7017d.1.4 KNR 4-010211-03analogia Skucie warstwy cementowej wraz z lepikiem po zerwaniu posadzki z deszczu-łek (grub. 20 mm) m235,00+1,90 m2 36,90(0,90*0,15)*2 m2 0,27RAZEM 37,1718d.1.4 KNR AT-230101-05 Okurzenie podłoża m2poz.17 m2 37,17RAZEM 37,1719d.1.4 KNR AT-170110-05 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką m2(21,40+13,30+2,10) m2 36,80(0,90*0,15)*2 m2 0,27RAZEM 37,0720d.1.4 KNR AT-230101-02 Zagruntowanie podłoża posadzki m2poz.19 m2 37,07RAZEM 37,0721d.1.4 NNRNKB202 1130-02 Wykonanie warstw wyrównujących z gotowych suchych mieszanek cemento-wych – gr. 5 mm (łączna gubość do 20 mm) m2poz.19 m2 37,07RAZEM 37,0722d.1.4 NNRNKB202 1130-03 Wykonanie warstw wyrównujących z gotowych suchych mieszanek cemento-wych - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (łączna gubość do20 mm)Krotność = 15 m2poz.19 m2 37,07RAZEM 37,0723d.1.4 NNRNKB202 1135-01analogia Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej - deszczułki dębowe, owym.: 30x7 cm, grub. 22 mm, kl. I, ułożone we wzór jodełki (odtworzenie drew-nianych elementów, materiałowo, wymiarowo i kolorystycznie) m2poz.19 m2 37,07RAZEM 37,0724d.1.4 TZKNBK XI1303-74 Montaż nowych cokołów i listew przycokołowych, wg wzoru dla całej powierz-chni – odtworzenie drewnianych elementów materiałowo, wymiarowo i kolorys-tycznie m(5,00*2+4,25*2+0,25*2)+(5,50*2+2,45*2)+(1,95*2+1,15) m 39,95-(1,00*2) m -2,00RAZEM 37,95- 3 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem25d.1.4 TZKNBK XI1307-81 Ocyklinowanie posadzki z deszczułek starych zniszczonych - Cyklinowanieparkietów bezpyłowe wraz z oczyszczeniem listew przypodłogowych m2poz.19 m2 37,07RAZEM 37,0726d.1.4 KSNR 30807-06 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek oraz cokołów drewnianychprzyściennych (lakier podkładowy + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego) m2Deszczułki(21,40+13,30+2,10) m2 36,800,4 <(0,90*0,15)*3> m2 0,40Cokoły drewniane i listwy((5,00*2+4,25*2+0,25*2)+(5,50*2+2,45*2)+(1,95*2+1,15))*0,15 m2 5,99-((1,00*2)*0,15) m2 -0,30RAZEM 42,891.5 STOLARKA, PARAPETY1.5.1 Stolarka drzwiowa 27d.1.5.1 wycena indy-widualna Drzwi D2 - drzwi drewniane jednoskrzydłowe z ościeżnicami, o wym. (w świetlemuru): 1,02 x 2,28 m (jednoskrzydłowe),- Drzwi wykonać jako wzorowane na podstawie zachowanej oryginalnej stolarkidrzwiowej;- Drzwi i ościeżnice lakierowane w kolorze białym (półmat);- Wyposażenie: klamki mosiężne, zamek, 3 zawiasy mosiężne / na skrzydło m2(1,02*2,28) m2 2,33RAZEM 2,3328d.1.5.1 PKZ 1915-0401-0290 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - po raz pierwszy - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwa-nia starych powłok malarskich) m2((1,00*2,30)*2)*2 m2 9,200RAZEM 9,20029d.1.5.1 PKZ 1915-0401-0291 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - drugi raz - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwania sta-rych powłok malarskich) m2poz.28 m2 9,200RAZEM 9,20030d.1.5.1 KNR-W 4-011211-02 Opalanie farby ze stolarki drzwiowej m2poz.28 m2 9,20RAZEM 9,2031d.1.5.1 PKZ 1915-0401-0310 Uzupełnienie ubytków w stolarce (preparat PU – Holzersatzmasse lub równo-ważny) - przyjęto 30 % całości m2poz.28*0,3 m2 2,760RAZEM 2,76032d.1.5.1 KNR-W 4-010613-01analogia Dwukrotne gruntowanie stolarki preparatem Aidol Isoliergrund lub równoważ-nymKrotność = 2 m2poz.28 m2 9,20RAZEM 9,2033d.1.5.1 KNR-W 4-011210-06 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - pre-parat Rofalin Acryl lub równoważny m2poz.28 m2 9,20RAZEM 9,2034d.1.5.1 TZKNBK XII0503-53 Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu - klamki mosięż-ne odtwarzające oryginalne wzory i spełniające wymogi konserwatorskie kpl.2,00 kpl. 2,00RAZEM 2,0035d.1.5.1 TZKNBK XII0503-71 Wymiana zawiasy drzwiowej z założeniem na poprzed.miejscu - zawiasy mo-siężne odtwarzające oryginalne wzory i spełniające wymogi konserwatorskie szt.2,00*3 szt. 6,00RAZEM 6,0036d.1.5.1 TZKNBK XII0203-23 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt.3,00 szt. 3,00RAZEM 3,001.5.2 Stolarka okienna - 4 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem37d.1.5.2 PKZ 1915-0401-0290 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - po raz pierwszy - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwa-nia starych powłok malarskich) m2(1,50*2,20) m2 3,300RAZEM 3,30038d.1.5.2 PKZ 1915-0401-0291 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - drugi raz - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwania sta-rych powłok malarskich) m2poz.37 m2 3,300RAZEM 3,30039d.1.5.2 KNR-W 4-011211-02 Opalanie farby ze stolarki okiennej m2poz.37 m2 3,30RAZEM 3,3040d.1.5.2 PKZ 1915-0401-0310 Uzupełnienie ubytków w stolarce (preparat PU – Holzersatzmasse lub równo-ważny) - przyjęto 30 % całości m2poz.37 m2 3,300RAZEM 3,30041d.1.5.2 KNR-W 4-010613-01analogia Dwukrotne gruntowanie stolarki preparatem Aidol Isoliergrund lub równoważ-nymKrotność = 2 m2poz.37 m2 3,30RAZEM 3,3042d.1.5.2 KNR-W 4-011210-06 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - prepa-rat Rofalin Acryl lub równoważny m2poz.37 m2 3,30RAZEM 3,3043d.1.5.2 wycena indy-widualna Sprawdzenie szczelności istniejących uszczelek okiennych oraz wymiana nie-szczelnych kpl.1,00 kpl. 1,00RAZEM 1,0044d.1.5.2 TZKNBK XII0503-54 Wymiana klamek okiennych z pcv na klamki mosiężne z rozetami z założe-niem na poprzed.miejscu kpl.2,00 kpl. 2,00RAZEM 2,001.5.3 Projektowane przeszklenie między pom. nr 310 i 310B45d.1.5.3 KNR-W 2-021040-06 Witryny aluminiowe - Projektowane przeszklenie w ramie aluminiowej (prze-szklenie na projektowanej ścianie murowanej wys. 2,00 m). Przeszklenie za-kończyć 10 cm od stropu, celem wyeksponowania istniejącej rozety sufitowej m24,97*1,20 m2 5,96RAZEM 5,961.5.4 parapety - renowacja kamiennych parapetów46d.1.5.4 TZKNC N-K/VI 1/1-c Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur m20,75 m2 0,75RAZEM 0,7547d.1.5.4 TZKNC N-K/VI 1/2-canalogia Mycie powierzchni marmurowych przy pomocy pary wodnej oraz przy użyciupreparatów konserwatorskich dm2poz.46 dm2 0,75RAZEM 0,7548d.1.5.4 TZKNC N-K/VI 5/2-c Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Mar-mur szt.4,00 szt. 4,00RAZEM 4,0049d.1.5.4 wycena indy-widualna Zabezpieczenie podokienników z marmuru - zabezpieczenie parapetów im-pregnatem do kamieni np. Akemi anti –fleck lub innym o właściwościach rów-noważnych (minimalna absorpcja wody i zanieczyszczeń, ochrona przed tłusz-czem i olejem, odporność na promieniowanie UV, bezzapachowy, zachowujepierwotny odcień kamienia) m2poz.46 m2 0,75RAZEM 0,751.6 RENOWACJA ROZET SUFITOWYCH50d.1.6 ZKNR C-10401-02analogia Ostrożne usunięcie sposobem ręcznym, luźnych fragmentów - przyjęto 5% ca-łości m2- 5 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem((1,20*1,20))*0,05 m2 0,07RAZEM 0,0751d.1.6 TZKNBK IX5424-17 Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym idłuższej śr. 100-125 cm z brudu przy użyciu szczotek szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,0052d.1.6 TZKNBK IX5424-18 Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym idłuższej śr. 100-125 cm - zdjęcie farby klejowej szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,0053d.1.6 analiza indy-widualna Uzupełnienie ubytków i rys w elementach wystroju architektonicznego i sztuka-torskiego przy pomocy masy gipsowej - przyjęto 5% całości m2poz.50 m2 0,070RAZEM 0,07054d.1.6 KNR 0-400212-02analogia Wykończenie powierzchni sztukaterii - gruntowanie m2(1,20*1,20) m2 1,44RAZEM 1,4455d.1.6 TZKNBK XV0107-03 Malowanie farbą sztukateri sufitowej (sztukateria) z zagruntowaniem - od 10do 20 cm m2(1,20*1,20) m2 1,44RAZEM 1,441.7 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ1.7.1 Remont istniejących tynków56d.1.7.1 ZKNR C-10401-02 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - przyjęto 60 %całości m2Pom. nr 310((4,25*2+5,00)*3,30)*0,6 m2 26,73-(((1,00*2,30)*2+(1,50*2,20))*0,6) m2 -4,74Pom. nr 310A + 309((3,75*2+1,15*2)*3,30)*0,6 m2 19,40-(((1,00*2,30)*2)*0,6) m2 -2,76Pom. nr 310B((5,50+2,45*2)*3,30)*0,6 m2 20,59-(((1,00*2,30)*2)*0,6) m2 -2,76RAZEM 56,4657d.1.7.1 ZKNR C-10401-08 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - przyjęto 60 %całości m2(21,40+(2,10+2,00)+13,30)*0,60 m2 23,28RAZEM 23,2858d.1.7.1 KNR 4-010354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,0059d.1.7.1 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2Pom. nr 310((4,25*2+5,00)*3,30) m2 44,55-((1,00*2,30)*2+(1,50*2,20)) m2 -7,90Pom. nr 310A + 309((3,75*2+1,15*2)*3,30) m2 32,34-((1,00*2,30)*2) m2 -4,60Pom. nr 310B((5,50+2,45*2)*3,30) m2 34,32-((1,00*2,30)*2) m2 -4,60RAZEM 94,1160d.1.7.1 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2(21,40+(2,10+2,00)+13,30) m2 38,80RAZEM 38,8061d.1.7.1 ZKNR C-10410-02 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnegospecjalistycznego na ścianach - tynk paroprzepuszczalny cem.-wap. (zastoso-wać tynk analogiczny do istniejącego tynku) m2poz.56 m2 56,46RAZEM 56,46- 6 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem62d.1.7.1 ZKNR C-10410-04 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnegospecjalistycznego na stropach - tynk paroprzepuszczalny cem.-wap. (zastoso-wać tynk analogiczny do istniejącego tynku) m2poz.57 m2 23,28RAZEM 23,2863d.1.7.1 KNR 4-010707-03 Wykonanie tynków uzupełniających na murach na podłożu z cegieł po obsa-dzonych kołkach drewnianych szt.((5,00*2+4,25*2+0,25*2)+(5,50*2+2,45*2)+(1,95*2+1,15))*3 szt. 119,85-(((1,00*2)*0,15)*3) szt. -0,90RAZEM 118,9564d.1.7.1 KNR 19-010716-01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-nach - przyjęto 40 % całości m2Pom. nr 310((4,25*2+5,00)*3,30)*0,4 m2 17,82-(((1,00*2,30)*2+(1,50*2,20))*0,4) m2 -3,16Pom. nr 310A + 309((3,75*2+1,15*2)*3,30)*0,4 m2 12,94-(((1,00*2,30)*2)*0,4) m2 -1,84Pom. nr 310B((5,50+2,45*2)*3,30)*0,4 m2 13,73-(((1,00*2,30)*2)*0,4) m2 -1,84RAZEM 37,6565d.1.7.1 KNR 19-010716-02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro-pach - przyjęto 40 % całości m2(21,40+(2,10+2,00)+13,30)*0,40 m2 15,52RAZEM 15,5266d.1.7.1 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie ścian przed wykonaniem gładzi - powierzchnie pionowe m2Pom. nr 310((4,25*2+5,00)*3,30) m2 44,55-((1,00*2,30)*2+(1,50*2,20)) m2 -7,90Pom. nr 310A + 309((3,75*2+1,15*2)*3,30) m2 32,34-((1,00*2,30)*2) m2 -4,60Pom. nr 310B((5,50+2,45*2)*3,30) m2 34,32-((1,00*2,30)*2) m2 -4,60RAZEM 94,1167d.1.7.1 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie sufitów przed wykonaniem gładzi - powierzchnie poziome m2(21,40+(2,10+2,00)+13,30) m2 38,80RAZEM 38,8068d.1.7.1 NNRNKB202 2013-01 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynkuKrotność = 2 m2poz.66 m2 94,11RAZEM 94,1169d.1.7.1 NNRNKB202 2015-01 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynkuKrotność = 2 m2poz.67 m2 38,80RAZEM 38,8070d.1.7.1 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - SUFITY m2poz.67 m2 38,80RAZEM 38,8071d.1.7.1 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - ŚCIANY W POM. BIUROWYCH m2poz.66 m2 94,11RAZEM 94,1172d.1.7.1 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze jasnożółtym np. firmy TIKURILLA(lub równoważne o właściwościach technicznych nie gorszych) wg próbnikaNCS S0-510-Y (przepuszczalność pary wodnej: klasa I) - KORYTARZ m2(2,15+0,30*2)*3,30 m2 9,08RAZEM 9,081.7.2 Wykonanie tynków na projektowanych ścianach i zamurowaniach- 7 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem73d.1.7.2 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2Projektowane ściany(5,00*2,00)*2+(5,00*0,15) m2 20,75Projektowane zamurowania(1,00*2,30)*2 m2 4,60RAZEM 25,3574d.1.7.2 ZKNR C-10410-02 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnegospecjalistycznego na ścianach - tynk paroprzepuszczalny cem.-wap. (zastoso-wać tynk analogiczny do istniejącego tynku) m2poz.73 m2 25,35RAZEM 25,3575d.1.7.2 NNRNKB202 2013-02 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegłyKrotność = 2 m2poz.73 m2 25,35RAZEM 25,3576d.1.7.2 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - ŚCIANY W POM. BIUROWYCH m2poz.73 m2 25,35RAZEM 25,3577d.1.7.2 KNNR 30605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian  farbą emulsyjną paroprze-puszczalną  w kolorze jasnożóltym - wg palety barw Tikurilla  NCS SO510-Y  zprzetarciem tynków od strony korytarza po wstawieniu drzwi m22,30*2,20 m2 5,06RAZEM 5,061.7.3 Prace uzupełniające78d.1.7.3 KNR 4-010322-02 Montaż kratek wentylacyjnych 14x14 cm mosiężnych wg wzoru jak w wyre-montowanych pomieszczeniach szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,0079d.1.7.3 KNR 0-172609-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mprzy drzwiach (1,10*2+2,30*4) m 11,40przy oknach(1,80+2*2,20) m 6,20naroża ścian 3,30*3+5,00*2 m 19,90RAZEM 37,501.8 PRACE PORZĄDKOWE80d.1.8 KNR 4-010106-04analogia Usunięcie z budynku gruzu m3Rozebrane ściany działowe(1,2)*1,4 m3 1,680Zerwane wykładziny podłogowe(35,00*0,002)*1,4 m3 0,098Zdemontowane cokoły i listwy przycokołowe(26,90*0,15*0,02)*1,4 m3 0,113(26,90*0,03*0,03)*1,4 m3 0,034Zerwane deszczułki(37,30*0,022)*1,4 m3 1,149Skuta posadzka cementowa(37,30*0,02)*1,4 m3 1,044Odbite tynki((56,50+23,30)*0,02)*1,4 m3 2,234RAZEM 6,35281d.1.8 KNR-W 4-010109-09 Wywiezienie gruzu, śmieci i innych materiałów z rozbiórek - np. samochodamiskrzyniowymi na odległość do 1 km (wsp. spulchnienia: 1,4) m3poz.80 m3 6,352RAZEM 6,35282d.1.8 KNR-W 4-010109-10 Wywiezienie gruzu, śmieci i innych materiałów z rozbiórek - np. samochodamiskrzyniowymi na każdy następny 1 km (wsp. spulchnienia: 1,4)Krotność = 19 m3poz.80 m3 6,352RAZEM 6,35283d.1.8 analiza indy-widualna Utylizacja zerwanych wykładzin dywanowych m3- 8 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem(35,00*0,002) m3 0,070RAZEM 0,07084d.1.8 KNR-W 4-011215-05 Mycie po robotach malarskich okien (od str. wewn.) m2(1,50*2,20) m2 3,30RAZEM 3,3085d.1.8 KNR-W 4-011215-02 Mycie po robotach malarskich drzwi m2((1,10*2,30)*2)*3 m2 15,18RAZEM 15,1886d.1.8 TZKNBK XV0755-01 Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami m2Posadzka pomieszczeń(21,40+13,30+2,10+2,00) m2 38,800,4 <(0,90*0,15)*3> m2 0,40Posadzka korytarza przyległego do remontowanych pomieszczeń(2,30*6,00) m2 13,80Cokoły i listwy przycokołowe((5,00*2+4,25*2+0,25*2)+(5,50*2+2,45*2)+(1,95*2+1,15))*0,15 m2 5,99-((1,00*2)*0,15) m2 -0,30RAZEM 58,692 POMIESZCZENIA 357, 357A, 357 B i 357 C2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE87d.2.1 KNR AT-260103-02 Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2Okna(1,20*2,20) m2 2,64Drzwi(1,10*2,30)*2 m2 5,06(0,80*2,30)*2 m2 3,68RAZEM 11,3888d.2.1 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2Posadzka pomieszczeń25,60+9,30+2,40+2,50 m2 39,80Posadzka korytarza przyległego do remontowanych pomieszczeń(2,20*8,30) m2 18,26RAZEM 58,062.2 ROBOTY MURARSKIE, NADPROŻA89d.2.2 KNR-W 4-010348-02 Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3((1,02*2,28)*0,17) m3 0,3950,042 <((1,25*0,20)*0,17)> m3 0,042RAZEM 0,43790d.2.2 KNR 4-010304-01 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami m3Otwór drzwiowy(0,80*2,05)*0,12 m3 0,197Otwór rewizyjny(0,40*0,40)*0,12 m3 0,019RAZEM 0,21691d.2.2 analiza indy-widualna Zakotwienie w co drugą spoinę ścian projektowanych z istniejącymi (pręt że-browany fi 8 mm, gł. kotwienia do 25 cm w każdą stronę); Montaż pętów naklej montażowy szt.16,00 szt. 16,00RAZEM 16,0092d.2.2 KNR-W 2-021720-04 Zaprawa cementowa - poduszki pod belki prefabrykowane z zaczynu cemento-wego m3(0,12*0,15*0,05)*2 m3 0,002RAZEM 0,00293d.2.2 NNRNKB202 0160-01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych - typ L-19 (klasa betonu C20/25) m1,30 m 1,30RAZEM 1,3094d.2.2 KNR-W 4-010737-01analogia Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie z resztek zapra-wy (przyjęto 20 % całości pow.) m2- 9 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem((0,80*2,05)*2)*0,20 m2 0,66(0,40*0,40)*0,20 m2 0,03RAZEM 0,692.3 ROBOTY POSADZKARSKIE95d.2.3 KNR-W 4-010818-05 Zerwanie wykładziny dywanowej m2Pom. nr 35725,60 m2 25,60RAZEM 25,6096d.2.3 KNR 4-040504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami / listwami m2Pom. nr 357C2,50 m2 2,50RAZEM 2,5097d.2.3 TZKNBK XI1309-83 Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem cokołów drewnianych m2Posadzki z deszczułek25,60+9,30+2,40 m2 37,30(0,90*0,15)+(0,80*0,15)*2 m2 0,38Cokoły drewniane5,68 <((5.20*2+5.00*2)+(5,00+1,80+3,30+1,10)+(1,45*2+1,70*2))*0.15> m2 5,68-((1,00+0,80*4)*0,15) m2 -0,63RAZEM 42,7398d.2.3 KNR 4-040401-11 Demontaż listew przycokołowych, przyległych do cokołu i przytwierdzonych doposadzki mListwy przycokołowe((5,20*2+5,00*2)+(5,00+1,80+3,30+1,10)+(1,45*2+1,70*2)) m 37,90-(1,00+0,80*4) m -4,20RAZEM 33,7099d.2.3 KNR 4-010354-15analogia Wykucie z muru kołków drewnianych po zdemontowanych cokołach (przyjęto3 sztuki na 1 mb) szt.((5,20*2+5,00*2)+(5,00+1,80+3,30+1,10)+(1,45*2+1,70*2))*3 szt. 113,70-((1,00+0,80*4)*3) szt. -12,60RAZEM 101,10100d.2.3 KNR 4-010211-03analogia Skucie warstwy cementowej wraz z lepikiem po zerwaniu posadzki z deszczu-łek (grub. 20 mm) m225,60+9,30+2,40+2,50 m2 39,80(0,90*0,15)+(0,80*0,15)*2 m2 0,38RAZEM 40,18101d.2.3 KNR AT-230101-05 Okurzenie podłoża m2poz.100 m2 40,18RAZEM 40,18102d.2.3 KNR AT-170110-05 Frezowanie powierzchni betonowych frezarką m225,60+9,30+2,40+2,50 m2 39,80(0,90*0,15)*2+(0,80*0,15) m2 0,39RAZEM 40,19103d.2.3 KNR AT-230101-02 Zagruntowanie podłoża posadzki m2poz.102 m2 40,19RAZEM 40,19104d.2.3 NNRNKB202 1130-02 Wykonanie warstw wyrównujących z gotowych suchych mieszanek cemento-wych – gr. 5 mm (łączna gubość do 20 mm) m2poz.102 m2 40,19RAZEM 40,19105d.2.3 NNRNKB202 1130-03 Wykonanie warstw wyrównujących z gotowych suchych mieszanek cemento-wych - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm (łączna gubość do20 mm)Krotność = 15 m2poz.102 m2 40,19RAZEM 40,19106d.2.3 NNRNKB202 1135-01analogia Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej - deszczułki dębowe, owym.: 30x7 cm, grub. 22 mm, kl. I, ułożone we wzór jodełki (odtworzenie drew-nianych elementów, materiałowo, wymiarowo i kolorystycznie) m2poz.102 m2 40,19- 10 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 40,19107d.2.3 TZKNBK XI1303-74 Montaż nowych cokołów i listew przycokołowych, wg wzoru dla całej powierz-chni – odtworzenie drewnianych elementów materiałowo, wymiarowo i kolorys-tycznie m(5,20*2+5,00*2)+(3,45*2+5,00*2)+(1,45*2+1,70*2) m 43,60-((0,90*2)+(0,80*2)) m -3,40RAZEM 40,20108d.2.3 TZKNBK XI1307-81 Ocyklinowanie posadzki z deszczułek starych zniszczonych - Cyklinowanieparkietów bezpyłowe wraz z oczyszczeniem listew przypodłogowych m2poz.102 m2 40,19RAZEM 40,19109d.2.3 KSNR 30807-06 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek oraz cokołów drewnianychprzyściennych (lakier podkładowy + 2 warstwy lakieru nawierzchniowego) m2Deszczułki25,60+9,30+2,40+2,50 m2 39,80(0,90*0,15)*2+(0,80*0,15) m2 0,39Cokoły drewniane i listwy((5,20*2+5,00*2)+(3,45*2+5,00*2)+(1,45*2+1,70*2))*0,15 m2 6,54-(((0,90*2)+(0,80*2))*0,15) m2 -0,51RAZEM 46,222.4 STOLARKA, PARAPETY2.4.1 Stolarka drzwiowa 110d.2.4.1 KNR-W 4-010353-09 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,00111d.2.4.1 wycena indy-widualna Drzwi D2 - drzwi drewniane jednoskrzydłowe z ościeżnicami, o wym. (w świetlemuru): 1,02 x 2,28 m (jednoskrzydłowe),- Drzwi wykonać jako wzorowane na podstawie zachowanej oryginalnej stolarkidrzwiowej;- Drzwi i ościeżnice lakierowane w kolorze białym (półmat);- Wyposażenie: klamki mosiężne, zamek, 3 zawiasy mosiężne / na skrzydło m2(1,02*2,28) m2 2,33RAZEM 2,33112d.2.4.1 PKZ 1915-0401-0290 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - po raz pierwszy - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwa-nia starych powłok malarskich) m2(1,00*2,30)*2 m2 4,600(0,80*2,30)*2 m2 3,680RAZEM 8,280113d.2.4.1 PKZ 1915-0401-0291 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - drugi raz - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwania sta-rych powłok malarskich) m2poz.112 m2 8,280RAZEM 8,280114d.2.4.1 KNR-W 4-011211-02 Opalanie farby ze stolarki drzwiowej m2poz.112 m2 8,28RAZEM 8,28115d.2.4.1 PKZ 1915-0401-0310 Uzupełnienie ubytków w stolarce (preparat PU – Holzersatzmasse lub równo-ważny) - przyjęto 30 % całości m2poz.112*0,3 m2 2,484RAZEM 2,484116d.2.4.1 KNR-W 4-010613-01analogia Dwukrotne gruntowanie stolarki preparatem Aidol Isoliergrund lub równoważ-nymKrotność = 2 m2poz.112 m2 8,28RAZEM 8,28117d.2.4.1 KNR-W 4-011210-06 Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - pre-parat Rofalin Acryl lub równoważny m2poz.112 m2 8,28RAZEM 8,28118d.2.4.1 TZKNBK XII0503-53 Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu - klamki mosięż-ne odtwarzające oryginalne wzory i spełniające wymogi konserwatorskie kpl.2,00 kpl. 2,00RAZEM 2,00- 11 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem119d.2.4.1 TZKNBK XII0503-71 Wymiana zawiasy drzwiowej z założeniem na poprzed.miejscu - zawiasy mo-siężne odtwarzające oryginalne wzory i spełniające wymogi konserwatorskie szt.2,00*3 szt. 6,00RAZEM 6,00120d.2.4.1 TZKNBK XII0203-23 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt.3,00 szt. 3,00RAZEM 3,002.4.2 Stolarka okienna121d.2.4.2 PKZ 1915-0401-0290 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - po raz pierwszy - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwa-nia starych powłok malarskich) m2(1,20*2,20) m2 2,640RAZEM 2,640122d.2.4.2 PKZ 1915-0401-0291 Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby za pomocąługowania - drugi raz - zastosowanie preparatu AGE (pasta do usuwania sta-rych powłok malarskich) m2poz.121 m2 2,640RAZEM 2,640123d.2.4.2 KNR-W 4-011211-02 Opalanie farby ze stolarki okiennej m2poz.121 m2 2,64RAZEM 2,64124d.2.4.2 PKZ 1915-0401-0310 Uzupełnienie ubytków w stolarce (preparat PU – Holzersatzmasse lub równo-ważny) - przyjęto 30 % całości m2poz.121 m2 2,640RAZEM 2,640125d.2.4.2 KNR-W 4-010613-01analogia Dwukrotne gruntowanie stolarki preparatem Aidol Isoliergrund lub równoważ-nymKrotność = 2 m2poz.121 m2 2,64RAZEM 2,64126d.2.4.2 KNR-W 4-011210-06 Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - prepa-rat Rofalin Acryl lub równoważny m2poz.121 m2 2,64RAZEM 2,64127d.2.4.2 wycena indy-widualna Sprawdzenie szczelności istniejących uszczelek okiennych oraz wymiana nie-szczelnych kpl.1,00 kpl. 1,00RAZEM 1,00128d.2.4.2 TZKNBK XII0503-54 Wymiana klamek okiennych z pcv na klamki mosiężne z rozetami z założe-niem na poprzed.miejscu kpl.2,00 kpl. 2,00RAZEM 2,002.4.3 parapety - renowacja kamiennych parapetów129d.2.4.3 TZKNC N-K/VI 1/1-c Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień nieporowaty - marmur m20,60 m2 0,60RAZEM 0,60130d.2.4.3 TZKNC N-K/VI 1/2-canalogia Mycie powierzchni marmurowych przy pomocy pary wodnej oraz przy użyciupreparatów konserwatorskich dm2poz.129 dm2 0,60RAZEM 0,60131d.2.4.3 TZKNC N-K/VI 5/2-c Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Mar-mur szt.4,00 szt. 4,00RAZEM 4,00132d.2.4.3 wycena indy-widualna Zabezpieczenie podokienników z marmuru - zabezpieczenie parapetów im-pregnatem do kamieni np. Akemi anti –fleck lub innym o właściwościach rów-noważnych (minimalna absorpcja wody i zanieczyszczeń, ochrona przed tłusz-czem i olejem, odporność na promieniowanie UV, bezzapachowy, zachowujepierwotny odcień kamienia) m2poz.129 m2 0,60- 12 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 0,602.5 RENOWACJA ROZET SUFITOWYCH133d.2.5 ZKNR C-10401-02analogia Ostrożne usunięcie sposobem ręcznym, luźnych fragmentów - przyjęto 5% ca-łości m2((1,00*1,00))*0,05 m2 0,05RAZEM 0,05134d.2.5 TZKNBK IX5424-17 Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym idłuższej śr. 100-125 cm z brudu przy użyciu szczotek szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,00135d.2.5 TZKNBK IX5424-18 Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym idłuższej śr. 100-125 cm - zdjęcie farby klejowej szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,00136d.2.5 analiza indy-widualna Uzupełnienie ubytków i rys w elementach wystroju architektonicznego i sztuka-torskiego przy pomocy masy gipsowej - przyjęto 5% całości m2poz.133 m2 0,050RAZEM 0,050137d.2.5 KNR 0-400212-02analogia Wykończenie powierzchni sztukaterii - gruntowanie m2(1,00*1,00) m2 1,00RAZEM 1,00138d.2.5 TZKNBK XV0107-03 Malowanie farbą sztukateri sufitowej (sztukateria) z zagruntowaniem - od 10do 20 cm m2(1,00*1,00) m2 1,00RAZEM 1,002.6 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ2.6.1 Remont istniejących tynków139d.2.6.1 ZKNR C-10401-02 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - przyjęto 60 %całości m2Pom. nr 357((5,20*2+5,00*2)*3,30)*0,6 m2 40,39-(((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(1,20*2,20))*0,6) m2 -3,95Pom. nr 357A i 357C((5,00*2+3,45*2)*3,30)*0,6 m2 33,46-(((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(0,80*2,30))*0,6) m2 -3,47Pom. nr 357B((1,45*2+1,70*2)*3,30)*0,6 m2 12,47-((0,80*2,30)*0,6) m2 -1,10RAZEM 77,80140d.2.6.1 ZKNR C-10401-08 Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - przyjęto 60 %całości m2(25,60+9,30+2,40+2,50)*0,60 m2 23,88RAZEM 23,88141d.2.6.1 KNR 4-010354-13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.2,00 szt. 2,00RAZEM 2,00142d.2.6.1 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2Pom. nr 357((5,20*2+5,00*2)*3,30) m2 67,32-((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(1,20*2,20)) m2 -6,58Pom. nr 357A i 357C((5,00*2+3,45*2)*3,30) m2 55,77-((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(0,80*2,30)) m2 -5,78Pom. nr 357B((1,45*2+1,70*2)*3,30) m2 20,79-(0,80*2,30) m2 -1,84RAZEM 129,68143d.2.6.1 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2(25,60+9,30+2,40+2,50) m2 39,80RAZEM 39,80- 13 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem144d.2.6.1 ZKNR C-10410-02 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnegospecjalistycznego na ścianach - tynk paroprzepuszczalny cem.-wap. (zastoso-wać tynk analogiczny do istniejącego tynku) m2poz.139 m2 77,80RAZEM 77,80145d.2.6.1 ZKNR C-10410-04 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnegospecjalistycznego na stropach - tynk paroprzepuszczalny cem.-wap. (zastoso-wać tynk analogiczny do istniejącego tynku) m2poz.140 m2 23,88RAZEM 23,88146d.2.6.1 KNR 4-010707-03 Wykonanie tynków uzupełniających na murach na podłożu z cegieł po obsa-dzonych kołkach drewnianych szt.((5,20*2+5,00*2)+(5,00+1,80+3,30+1,10)+(1,45*2+1,70*2))*3 szt. 113,70-((1,00+0,80*4)*3) szt. -12,60RAZEM 101,10147d.2.6.1 KNR 19-010716-01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-nach - przyjęto 40 % całości m2Pom. nr 357((5,20*2+5,00*2)*3,30)*0,4 m2 26,93-(((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(1,20*2,20))*0,4) m2 -2,63Pom. nr 357A i 357C((5,00*2+3,45*2)*3,30)*0,4 m2 22,31-(((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(0,80*2,30))*0,4) m2 -2,31Pom. nr 357B((1,45*2+1,70*2)*3,30)*0,4 m2 8,32-((0,80*2,30)*0,4) m2 -0,74RAZEM 51,88148d.2.6.1 KNR 19-010716-02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro-pach - przyjęto 40 % całości m2(25,60+9,30+2,40+2,50)*0,40 m2 15,92RAZEM 15,92149d.2.6.1 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie ścian przed wykonaniem gładzi - powierzchnie pionowe m2Pom. nr 357((5,20*2+5,00*2)*3,30) m2 67,32-((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(1,20*2,20)) m2 -6,58Pom. nr 357A i 357C((5,00*2+3,45*2)*3,30) m2 55,77-((1,00*2,30)+(0,80*2,05)+(0,80*2,30)) m2 -5,78Pom. nr 357B((1,45*2+1,70*2)*3,30) m2 20,79-(0,80*2,30) m2 -1,84RAZEM 129,68150d.2.6.1 NNRNKB202 1134-01 Gruntowanie sufitów przed wykonaniem gładzi - powierzchnie poziome m2(25,60+9,30+2,40+2,50) m2 39,80RAZEM 39,80151d.2.6.1 NNRNKB202 2013-01 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynkuKrotność = 2 m2poz.149 m2 129,68RAZEM 129,68152d.2.6.1 NNRNKB202 2015-01 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynkuKrotność = 2 m2poz.150 m2 39,80RAZEM 39,80153d.2.6.1 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - SUFITY m2poz.150 m2 39,80RAZEM 39,80154d.2.6.1 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - ŚCIANY W POM. m2poz.149 m2 129,68RAZEM 129,68155d.2.6.1 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze jasnożółtym np. firmy TIKURILLA(lub równoważne o właściwościach technicznych nie gorszych) wg próbnikaNCS S0-510-Y (przepuszczalność pary wodnej: klasa I) - KORYTARZ m2- 14 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem(3,85+0,30*2+1,55+0,30*2+1,70)*3,30 m2 27,39RAZEM 27,392.6.2 Wykonanie tynków na projektowanych zamurowaniach156d.2.6.2 NNRNKB202 1134-02 Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe m2Projektowane zamurowania(0,80*2,05)*2+(0,40*0,40) m2 3,44RAZEM 3,44157d.2.6.2 ZKNR C-10410-02 Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnegospecjalistycznego na ścianach - tynk paroprzepuszczalny cem.-wap. (zastoso-wać tynk analogiczny do istniejącego tynku) m2poz.156 m2 3,44RAZEM 3,44158d.2.6.2 NNRNKB202 2013-02 Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegłyKrotność = 2 m2poz.156 m2 3,44RAZEM 3,44159d.2.6.2 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - ŚCIANY W POM. m2poz.156 m2 3,44RAZEM 3,442.6.3 Prace uzupełniające160d.2.6.3 KNR 4-010322-02 Montaż kratek wentylacyjnych 14x14 cm mosiężnych wg wzoru jak w wyre-montowanych pomieszczeniach szt.2,00 szt. 2,00RAZEM 2,00161d.2.6.3 KNR 0-172609-08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mprzy drzwiach (1,10*2+2,30*4) m 11,40przy oknach(1,45+2*2,20) m 5,85naroża ścian 3,30*2 m 6,60RAZEM 23,852.7 PRACE PORZĄDKOWE162d.2.7 KNR 4-010106-04analogia Usunięcie z budynku gruzu m3Rozebrane ściany działowe(0,44)*1,4 m3 0,616Zerwane wykładziny podłogowe(25,60*0,002)*1,4 m3 0,072Skute płytki podłogowe(2,50*0,02)*1,4 m3 0,070Zdemontowane cokoły i listwy przycokołowe(33,70*0,15*0,02)*1,4 m3 0,142(33,70*0,03*0,03)*1,4 m3 0,042Zerwane deszczułki(37,70*0,022)*1,4 m3 1,161Skuta posadzka cementowa(40,18*0,02)*1,4 m3 1,125Odbite tynki((77,80+23,90)*0,02)*1,4 m3 2,848RAZEM 6,076163d.2.7 KNR-W 4-010109-09 Wywiezienie gruzu, śmieci i innych materiałów z rozbiórek - np. samochodamiskrzyniowymi na odległość do 1 km (wsp. spulchnienia: 1,3) m3poz.162 m3 6,076RAZEM 6,076164d.2.7 KNR-W 4-010109-10 Wywiezienie gruzu, śmieci i innych materiałów z rozbiórek - np. samochodamiskrzyniowymi na każdy następny 1 km (wsp. spulchnienia: 1,3)Krotność = 19 m3poz.162 m3 6,076RAZEM 6,076165d.2.7 analiza indy-widualna Utylizacja zerwanych wykładzin dywanowych m3(25,60*0,002) m3 0,051- 15 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 0,051166d.2.7 KNR-W 4-011215-05 Mycie po robotach malarskich okien (od str. wewn.) m2(1,20*2,20) m2 2,64RAZEM 2,64167d.2.7 KNR-W 4-011215-02 Mycie po robotach malarskich drzwi m2((1,10*2,30)*2)*2+(0,90*2,30)*2 m2 14,26RAZEM 14,26168d.2.7 TZKNBK XV0755-01 Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami m2Posadzka pomieszczeń25,60+9,30+2,40+2,50 m2 39,80(0,90*0,15)*2+(0,80*0,15) m2 0,39Posadzka korytarza przyległego do remontowanych pomieszczeń(2,20*8,30) m2 18,26Cokoły i listwy przycokołowe((5,20*2+5,00*2)+(3,45*2+5,00*2)+(1,45*2+1,70*2))*0,15 m2 6,54-(((0,90*2)+(0,80*2))*0,15) m2 -0,51RAZEM 64,483 POMIESZCZENIE 3403.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE169d.3.1 KNR AT-260103-02 Zabezpieczenie okien i drzwi folią m2Okna(1,20*2,20) m2 2,64Drzwi((1,10*2,30)*2) m2 5,06RAZEM 7,70170d.3.1 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2Posadzka pomieszczenia15,20 m2 15,20Posadzka korytarza przyległego do remontowanych pomieszczeń(2,30*1,60) m2 3,68RAZEM 18,883.2 STOLARKA, KRATA OKIENNA3.2.1 Stolarka drzwiowa, lada171d.3.2.1 KNR-W 4-010353-10analogia Ostrożne wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchniponad 2 m2 - drzwi z dawnego pom. 340 (drzwi do przekazania Inwestorowi) -Rx1,5 m2(1,00*2,30) m2 2,30RAZEM 2,30172d.3.2.1 wycena indy-widualna Drzwi D1 - drzwi stalowe antywłamaniowe w klasie RC3, jednoskrzydłowe zościeżnicami, o wym. (w świetle muru): 1,02 x 2,28 m (jednoskrzydłowe), speł-niające wymogi PN-EN 162:2012- Drzwi wykonać jako wzorowane na podstawie zachowanej oryginalnej stolarkidrzwiowej;- Drzwi jednoskrzydłowe, pełne z okładziną drewnianą;- Ościeżnica stalowa;- Drzwi i ościeżnice w kolorze białym;- Wyposażenie: klamki mosiężne, zamek, 3 zawiasy mosiężne / na skrzydło. m2(1,02*2,28) m2 2,33RAZEM 2,33173d.3.2.1 TZKNBK XII0203-23 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,00174d.3.2.1 KNR 2-021021-09analogia Wykonanie,dostawa i montaż lady wys.1,2 m i szerokości 0,40 m z drzwiczka-mi przejściowym  dolnej części z cokołem ze stali nierdzewnej  - wg Rys. m22,83*1,2*2 m2 6,79RAZEM 6,79175d.3.2.1 KNR-W 2-021040-06 Ścianka szklana z profili aluminiowych, malowanych proszkowo na kolor biały,z szybą bezpieczną P2 wykonaną wg projektu m22,0*3,05 m2 6,10RAZEM 6,10- 16 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem3.2.2 Stolarka okienna176d.3.2.2 TZKNBK XII0503-54 Wymiana klamek okiennych z pcv na klamki mosiężne z rozetami z założe-niem na poprzed.miejscu kpl.2,00 kpl. 2,00RAZEM 2,003.2.3 Krata okienna w pom. nr 340177d.3.2.3 KNR-W 2-021211-03 Kraty otwierane stalowe prętowe wykonane z kształtownika zamknietego20x20x2 mm, otwierane do wewnątrz pomieszczenia, osadzone w ścianach -krata w kolorze białym malowana proszkowo m2Pom. nr 3401,30*2,20 m2 2,86RAZEM 2,863.3 RENOWACJA ROZET SUFITOWYCH178d.3.3 ZKNR C-10401-02analogia Ostrożne usunięcie sposobem ręcznym, luźnych fragmentów - przyjęto 5% ca-łości m2((1,00*0,55))*0,05 m2 0,03RAZEM 0,03179d.3.3 TZKNBK IX5424-17 Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym idłuższej śr. 100-125 cm z brudu przy użyciu szczotek szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,00180d.3.3 TZKNBK IX5424-18 Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym idłuższej śr. 100-125 cm - zdjęcie farby klejowej szt.1,00 szt. 1,00RAZEM 1,00181d.3.3 analiza indy-widualna Uzupełnienie ubytków i rys w elementach wystroju architektonicznego i sztuka-torskiego przy pomocy masy gipsowej - przyjęto 5% całości m2poz.178 m2 0,030RAZEM 0,030182d.3.3 KNR 0-400212-02analogia Wykończenie powierzchni sztukaterii - gruntowanie m2(1,00*0,55) m2 0,55RAZEM 0,55183d.3.3 KNR 19-010716-01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścia-nach m235,8 <(2*4,80++2*3,05)*2,28> m2 35,80RAZEM 35,80184d.3.3 KNR 19-010716-02 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na stro-pach m24,08*3,05 m2 12,44RAZEM 12,44185d.3.3 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - ŚCIANY W POM. m235,8 <poz.181> m2 35,80RAZEM 35,80186d.3.3 KNR 2-021505-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farbaparoprzepuszczalna mineralna w kolorze białym (przepuszczalność pary wod-nej: klasa I) - SUFITY m2poz.184 m2 12,44RAZEM 12,44187d.3.3 TZKNBK XV0107-03 Malowanie farbą sztukateri sufitowej (sztukateria) z zagruntowaniem - od 10do 20 cm m2(1,00*0,55) m2 0,55RAZEM 0,55188d.3.3 KNNR 30605-05 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian  farbą emulsyjną paroprze-puszczalną  w kolorze jasnożóltym - wg palety barw Tikurilla  NCS SO510-Y  zprzetarciem tynków od strony korytarza po wstawieniu drzwi m22,30*2,20 m2 5,06RAZEM 5,063.4 PRACE PORZĄDKOWE189d.3.4 KNR-W 4-011215-05 Mycie po robotach malarskich okien (od str. wewn.) m2- 17 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813



OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem(1,20*2,20) m2 2,64RAZEM 2,64190d.3.4 KNR-W 4-011215-02 Mycie po robotach malarskich drzwi m2((1,10*2,30)*2) m2 5,06RAZEM 5,06191d.3.4 TZKNBK XV0755-01 Czyszczenie i mycie podłóg drewnianych wraz z listwami m2Posadzka pomieszczenia15,20 m2 15,20Posadzka korytarza przyległego do remontowanych pomieszczeń(2,30*1,60) m2 3,68Cokoły i listwy przycokołowe(5,00*2+3,10+0,25*2+1,00+1,05)*0,15 m2 2,35RAZEM 21,23
- 18 -Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 26813


